DODATOK č.1
k rámcovej dohode
č. kupujúceho: : 11/02/2018/SCKSK
č. predávajúceho: .................................

Chemický posypový materiál na posyp ciest
uzatvorenej podľa § 2 ods. 5 písm. g) a § 83 ods. 4 č. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO“) a podľa § 409 a nasl.
zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Čl. l
Zmluvné strany
Kupujúci:
názov:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo podľa zriaď. listiny:
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:
Ostrovského 1, 040 01 Košice
štatutárny orgán:
Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie
osoba oprávnená rokovať vo veciach
investično-prevádzkových: Ing. Zuzana Fejesová, investično-prevádzková námestníčka
osoba zodpovedná
IČO:
35 555 777
DIČ:
202 177 2544
IČ DPH:
SK2021772544
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
číslo účtu:
7000409705/8180
IBAN:
SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:
príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
spojenie:
tel.: 055/78 60 013
e-mail: sekretariat@scksk.sk
web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...)
(ďalej len „Kupujúci“)
a
Predávajúci:
sídlo:
podľa zriaďovacej listiny:
korešpondenčná adresa:
zastúpený:
vo veciach obchodných:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
právna forma:
spojenie:
e-mail:

TOBIX, s.r.o.
Ladomírova 20,09003 Ladomírova
Budovateľská 63, 08001 Prešov
Mgr. Danka Micheľová
Mgr. Danka Micheľová, Mgr.Tomáš Micheľ
43 928 676
2022511392
SK2022511392
TATRABANKA ,a.s.
SK13 1100 0000 0026 2779 7200
spoločnosť s ručením obmedzeným
tel.:0905 520 648, 0905 244 155,
tobixsro@gmail.com,tobix.marketing@gmail.com
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(ďalej len „predávajúci“)
Čl. II
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa v súlade s čl. X. Záverečné ustanovenia bod 2, dohodli na uzavretí Dodatku
č. 1 k Rámcovej dohode č. kup.11/02/2018/SCKSK na dodávku chemického posypového
materiálu na posyp ciest zo dňa 22.02.2018 (ďalej len ,,dohoda“) nasledovného znenia:

Čl. III
Predmet dodatku
1. Čl. IV Cena bod 2. Cena za dodávku technickej soli s protispekacou prísadou
s rozmrazovacím účinkom do -6°C, voľne ložená v zmysle predloženej ponuky uvedená
v prílohe č.1 sa mení takto:
Názov

Predpokl.
množstvá
v t na 4
roky

Rámcová
dohoda
J.c. za tonu
v € bez DPH

technická soľ s protispekacou
prísadou s rozmrazovacím
účinkom do -6° C voľne ložená
technická soľ do miešacích
centier (soľankové
hospodárstvo) vrecovaná (25 kg
vrecia)
Celková cena za predmet zákazky bez DPH
DPH 20 %
Celková cena za predmet zákazky s DPH

1.
2.
3.

4.

Rámcová
dohoda
Cena spolu v
€ bez DPH

Dodatok č. 1
J.c. za tonu v €
bez DPH

3 034 800,00

Dodatok č. 1
Cena spolu
v € bez DPH

3 315 800

41 000,00
41 000,00
3 075 800,00
615 160,00
3 690 960,00

3 356 800
671 360
4 028 160,00

Čl. IV
Záverečné ustanovenie
Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho po dva pre každú zmluvnú
stranu.

V Prešove, dňa 08.11.2018

V Košiciach, dňa 15.11.2018

Za predávajúceho:

––––––––––––––––––
Tobix, s.r.o.
Mgr. Danka Micheľová - konateľ

Za kupujúceho:

–––––––––––––––––––––
Správa ciest KSK
Ing. Jozef Rauch poverený riadením organizácie
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